
Se spune că trandafirul e simbolul perfect al romantismului. De obicei ține 
doar câteva zile după care se veștejește și se usucă. Ceea ce mai rămâne bun 
din el sunt spini, simbolul suferinței. Astfel noi putem iubi cu adevărat doar 
dacă noi privim nu la trandafiri ci și la spini. A. Karr spusese la un moment 
dat: Unii oameni se împotmolesc mereu fiindcă trandafiri au spini; eu sunt 
recunoscător că trandafiri au spini. Un lucru e clar că calea spre adevărata 
iubire nu e una ușoară. Însă noi tot va trebui să ne mărturisim iubirea față de 
Cristos, și să fim conștienți de spini care vor veni pe cale. Și totuși, trebuie să 
fim plini de speranță că trandafirii vor înflori în primăvara fără de sfârșit.

Textul evangheliei de astăzi ne-a descris o apariție a Domnului înviat alături 
de șapte dintre discipoli săi. După ce discipoli au fost alături de Isus timp 
de câțiva ani plini de entuziasm și bucurie până la răstignire, discipoli s-au 
reîntors la ocupația lor precedentă. Poate că erau dezamăgiți și descurajați, 
așa că Petru împreună cu alți șase apostoli s-au urcat în barca lor pentru a 
merge la pescuit, însă nu au prins absolut nimic până în momentul în care 
Isus, la răsăritul soarelui, le-a spus să își mai arunce plasele  încă odată însă în 
partea opusă a bărcii și vor prinde un număr imens de pești. Apoi discipoli s-au 
alăturat Domnului înviat pentru micul dejun, iar după masă Isus l-a întrebat de 
trei ori la rând pe Petru cât de mult îl iubește. Petru și-a afirmat iubire sa față 
de Isus.

Isus i-a adresat lui Petru această întrebare de trei ori, și nu degeaba fiindcă 
Isus a avut un motiv foarte bine întemeiat pentru asta. De trei ori Petru l-a 
renegat pe Domnul înviat și tot de trei ori Domnul înviat i-a dat șansa de a-și 
afirma iubirea. Isus în imensa sa iertare, i-a dat șansa lui Petru de a șterge 
amintirea celor trei renegări printr-o triplă declarație de iubire. Petru a primit 
șansa de a-și repara greșeala și de a începe totul din nou. O triplă profesiune de 
iubire a șters cu desăvârșire tripla renegare. Petru nu s-a mai lăudat ca alte dăți 
că el îl iubește mai mult decât toți ceilalți.

Ori de câte ori auzim cuvântul căință ceea ce intră imediat în mințile noastre 
e cuvântul durere și părere de rău. Însă adevărul e că nu e doar o durere și o 
părere de rău. După cum spusese un episcop la un moment dat că noi suntem 
iertați nu datorită părerii de rău pentru ceea ce am făcut. Unii oameni au 
această părere de rău pentru ceea ce au făcut și tot nu primesc iertarea. Cel mai 
important lucru pentru căință nu e durerea pentru păcate ci iubirea și iertarea 
celor din jurul nostru.

Domnul nu ne-a spus în textul evangheliei de astăzi că dacă ne pare rău 
pentru păcate atunci vom primi iertarea. Ci mai degrabă, Domnul a spus că 
dacă i-ai iertat pe ceilalți, atunci și păcatele tale vor fi iertate.

Adesea noi admitem că Pot ierta acea persoană însă nu am să uit 
niciodată. Noi iertăm dar de fapt nu iartă nimic.

Pr. Mihail Andrei Iacob
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Ant. la intrare               Cf. Ps 65,1-2
Inălţaţi-i lui Dumnezeu cantări 

de bucurie pe tot pămantul, cantaţi 
mărire numelui său, măriţi slava lui 
prin laudele voastre, aleluia! 

Rugăciunea zilei
Să tresalte pururi de bucurie 

poporul tău, Dumnezeule, căci 
i-ai reinnoit tinereţea sufletească. 
Dăruieşte-le credincioşilor tăi, care 
se veselesc acum pentru că le-ai 
redat demnitatea de fii, harul, să 
aştepte recunoscători, cu speranţă 
neclintită, ziua invierii lor. Prin 
Domnul nostru Isus Cristos.

Lectura I
Martori ai acestor lucruri 
suntem noi şi Duhul Sfânt.

Citire din Faptele Apostolilor                                                  
5,27b-32.40b-41

În zilele acelea, marele preot 
i-a întrebat pe apostoli, zicând: 
„Oare nu v-am poruncit cu 
stricteţe să nu învăţaţi în numele 
acesta? Şi iată că voi aţi umplut 
Ierusalimul cu învăţătura voastră 
şi vreţi să cadă asupra noastră 
sângele acestui om”. 29 Atunci 
Petru şi apostolii, răspunzând, 
au zis: „Trebuie să ascultăm mai 
degrabă de Dumnezeu decât de 
oameni. 30 Dumnezeul părinţilor 
noştri l-a înviat pe Isus, pe care voi 
l-aţi ucis atârnându-l pe lemn. 31 Pe 
el Dumnezeu l-a înălţat la dreapta 
sa drept conducător şi mântuitor 
ca să acorde Israelului convertirea 
şi iertarea păcatelor. 32 Martori ai 
acestor lucruri suntem noi şi Duhul 
Sfânt pe care Dumnezeu l-a dăruit 
celor care ascultă de el”. 40b Le-

au poruncit să nu mai vorbească 
în numele lui Isus şi le-au dat 
drumul. 41 Iar ei au plecat din faţa 
Sinedriului bucuroşi pentru că au 
fost învredniciţi să îndure batjocură 
pentru numele lui Isus.  

Cuvântul Domnului

Psalmul Responsorial
Ps 29(30),2 şi 4.5-6.11-12a şi 13b 
(R.: 2a) 
R.: Te preamăresc, Doamne, 
       pentru că m-ai eliberat. 
       sau: 
       Aleluia.

2 Te preamăresc, Doamne, pentru   
 că m-ai eliberat 
şi n-ai lăsat pe vrăjmaşii mei să   
 râdă de mine. 
4 Doamne, tu mi-ai scos sufletul   
 din locuinţa morţilor, 
tu mi-ai dat viaţă, ca să nu cobor în  
 mormânt. R.

5 Cântaţi Domnului, voi,    
 credincioşii lui, 
lăudaţi memoria sfinţeniei sale! 
6 Căci mânia lui ţine o clipă, 
dar îndurarea lui ţine toată viaţa. 
Seara intră în casă plânsul, iar   
 dimineaţa, bucuria. R.

11 Ascultă-mă, Doamne, ai milă de  
 mine! 
Doamne, fii tu ajutorul meu! 
12a Tu ai schimbat geamătul meu în  
 dans, 
13b Doamne Dumnezeul meu, în   
 veci te voi lăuda! R.

Lectura a II-a
Vrednic este mielul, care a fost 



înjunghiat, să primească 
puterea şi gloria.

Citire din Apocalipsul sfântului 
apostol Ioan                       5,11-14

Eu, Ioan, am văzut şi am auzit 
glasul multor îngeri în jurul tronului, 
al fiinţelor şi al bătrânilor, iar 
numărul lor era de zeci de mii de ori 
zeci de mii şi de mii de ori mii. 12 Ei 
spuneau cu glas puternic: „Vrednic 
este mielul care a fost înjunghiat 
să primească puterea, bogăţia, 
înţelepciunea şi tăria, cinstea, gloria 
şi binecuvântarea”. 13 Şi am auzit 
orice creatură în cer, pe pământ 
şi sub pământ şi în mare şi toate 
câte sunt în ele, spunând: „Celui 
care şade pe tron şi mielului să fie 
binecuvântarea, cinstea, gloria şi 
puterea în vecii vecilor!” 14 Iar cele 
patru fiinţe spuneau: „Amin!” Şi 
bătrânii au căzut la pământ şi l-au 
adorat.

           Cuvântul Domnului

Aclamație la Evanghelie
(Aleluia) A înviat Cristos care le-a 
creat pe toate şi a avut milă de nea-
mul omenesc. (Aleluia)

Evanghelia                                                         
Isus a venit, a luat pâinea şi le-a 

dat-o; la fel şi peştele.
     Citire din Evanghelia Dom-
    nului nostru Isus Cristos 

după sfântul Ioan               21,1-14
În acel timp, Isus s-a arătat din nou 

discipolilor lângă Marea Tiberiadei, 
şi li s-a arătat astfel: 2 Erau împreună 
Simon Petru şi Toma, cel numit 
Geamănul, Natanael din Cana 
Galileii, fiii lui Zebedeu şi alţi doi 
dintre discipolii lui. 3 Simon Petru 
le-a spus: „Mă duc să pescuiesc”. 

Ei i-au zis: „Mergem şi noi cu 
tine”. Au ieşit şi s-au urcat în barcă, 
dar în noaptea aceea nu au prins 
nimic. 4 Când era de acum dimineaţă, 
Isus stătea pe mal, dar discipolii 
nu ştiau că este Isus. 5 Aşadar, 
Isus le-a zis: „Copilaşi, nu aveţi 
ceva de mâncare?” I-au răspuns: 
„Nu!” 6 Atunci le-a zis: „Aruncaţi 
năvodul în partea dreaptă a bărcii 
şi veţi găsi!” Ei l-au aruncat şi nu-l 
mai puteau trage, din cauza mulţimii 
peştilor. 7 Atunci, discipolul acela pe 
care Isus îl iubea i-a spus lui Petru: 
„E Domnul!” Simon Petru, auzind 
că este Domnul, s-a încins cu haina 
- pentru că era dezbrăcat - şi s-a 
aruncat în mare. 8 Ceilalţi discipoli 
au venit cu barca - pentru că nu 
erau departe de uscat, ci la vreo 
două sute de coţi -, trăgând cu ei 
năvodul cu peşti. 9 Când au coborât 
pe uscat, au văzut un foc cu jar, 
peşti puşi deasupra şi pâine. 10 Isus 
le-a zis: „Aduceţi din peştii pe care 
i-aţi prins acum!” 11 Atunci, Simon 
Petru a urcat în barcă şi a tras la mal 
năvodul plin cu o sută cincizeci şi 
trei de peşti mari. Şi, deşi erau aşa de 
mulţi, năvodul nu s-a rupt. 12 Isus le-a 
zis: „Veniţi şi mâncaţi!” Şi niciunul 
dintre discipoli nu îndrăznea să-l 
întrebe: „Tu cine eşti?”, căci ştiau 
că este Domnul. 13 Isus a venit, 
a luat pâinea şi le-a dat-o; la fel 
şi peştele. 14 Aceasta a fost de 
acum a treia oară că Isus s-a arătat 
discipolilor după ce a înviat din 
morţi.                   

Cuvântul Domnului

Rugăciunea Credincioșilor
Isus înviat este în mijlocul 



nostru la fel de viu precum a fost 
și pe malul mării Tiberiadei. El 
continuă să aibă grijă de toate 
nevoile noastre după cum a 
avut și de cele ale apostolilor în 
dimineața Pascală. Să spunem 
împreună:

R. Ascultă-ne Doamne!

- Ne rugăm pentru Biserică, 
pentru papa Francisc și pentru 
tot poporul lui Dumnezeu, ca toți 
împreună să îl primim pe Cristos 
în Scriptură și în frângerea pâinii. 
R. 

- Ne rugăm pentru pace și pentru 
toți cei din funcții publice ca ei 
să aibă parte de siguranță, pace 
și dreptate. R.

- Ne rugăm pentru cei de curând 
botezați și miruiți, pentru cei care 
se pregătesc pentru căsătorie, 
ca chemarea din evanghelia de 
astăzi să ne confirme credința în 
Cristos înviat. R.

- Ne rugăm pentru voluntari, 
cei fără loc de muncă și pentru 
nevoile fiecăruia dintre noi, ca 
viețile noastre să de-a mărturie 
de iubirea lui Dumnezeu pentru 
noi. R.

- Ne rugăm și pentru binele 
spiritual și fizic al celor care sunt 
vulnerabili prin boală și vârstă, 

ca cei care au grijă de ei să o 
facă cu dedicare și compasiune. 
R.

- Ne rugăm și pentru toți 
credincioși noștri răposați, ca ei 
să se odihnească acum în ceruri 
în compania tuturor sfinților și 
în brațele iubitoare ale Tatălui 
ceresc. R.

Doamne Dumnezeul nostru, 
ascultă cu îndurare toate aceste 
rugăciuni ale noastre. Dă-ne 
te rugăm harul ca noi să găsim 
mereu bucuria în noua viață 
pe care tu ne-ai oferit-o. Prin 
Cristos Domnul nostru. Amin

Asupra Darurilor
Te rugăm, Doamne, să primeşti 

darurile Bisericii care tresaltă de 
veselie şi, precum i-ai dat sămanţa 
bucuriei pascale, dăruieşte-i şi 
rodul fericirii veşnice. Prin Cristos, 
Domnul nostru.

Ant. la Împărtăşanie 
Cf. In 21,12-13

Isus le-a zis discipolilor săi: 
„Veniţi şi mâncaţi!” Şi a luat 
pâinea şi le-a dat-o lor, aleluia.

După Împărtășanie
Te rugăm, Doamne, priveşte 

cu bunătate la poporul pe care ai 
binevoit să-l reinnoieşti prin tainele 
veşnice şi călăuzeşte-l la invierea 
trupului, spre slava nepieritoare. 
Prin Cristos, Domnul nostru.
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